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MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT  
 
ASPECTES GENERALS DE L’ORGANITZACIÓ 

Introducció.  

Aspectes generals de la Memòria de Sostenibilitat  

Em satisfà presentar la Memòria de Sostenibilitat actualitzada dels darrers 4 anys de Vol de Coloms, 
mitjançant la qual informem del nostre desenvolupament en l'àmbit econòmic, social i mediambiental, i 
mostrem aquells aspectes més rellevants durant aquests anys del 2016 al 2019.  L'objectiu d'aquesta 
memòria és que es converteixi en un instrument de comunicació i diàleg que permeti satisfer les 
expectatives d'informació dels nostres grups d'interès, i al mateix temps posi en valor la tasca que 
desenvolupem en matèria de responsabilitat social. L'elaboració anual d'aquest document també ha de 
servir com a guia de millora continua a partir de la qual podrem comprovar el nivell del compliment dels 
nostres objectius, i avaluar els nostres progressos i també els nostres punts dèbils en matèria laboral, 
social, ambiental i econòmica.                                                                                                                                            Aquesta 
memòria, ha estat realitzada d'acord a l'aplicació del Codi de Gestió Sostenible de la Garrotxa i el 
Collsacabra, el qual es basa en la guia G3 del Global Reporting Iniciative (GRI), i pretén, en la mesura de 
les nostres possibilitats, contribuir a la implantació del desenvolupament sostenible en la societat, i donar 
a conèixer amb transparència i comparabilitat els assoliments obtinguts amb el bon fer, professionalitat i 
dedicació de tota la plantilla que formen part de Vol de Coloms.                                                                                                                                                                                                                

 

Antoni Colom 
Gerent 
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Nom de l’organització i dades bàsiques:  
 
VOL DE COLOMS S.L  
Crta. Del Volcà Croscat s/n 
17811 Santa Pau ( Girona) 
Tel. 972 680 255  / 689  471 872 
www.voldecoloms.cat 
info@voldecoloms.com 
https://www.facebook.com/voldecoloms/ 
@voldecoloms 

 
 
 
Vol de Coloms és una empresa que realitza vols en globus a la Garrotxa des de l’any 
1992.És  una activitat regulada per Aviació Civil .  
Els 22 anys d’experiència ens avalen com a coneixedors del territori. 
Quan vam crear l’empresa l’objectiu principal va ser el de poder oferir a la gent del 
territori i les persones que el visiten la possibilitat de contemplar el paisatge des de l’aire, 
des d’una altra perspectiva. 
Volar en globus és una manera diferent de viatjar , és flotar en l’aire , sentir la sensació 
de llibertat absoluta i contemplar el paisatge a vista d’ocell amb els volcans sota els 
nostres peus i els Pirineus al fons.  
Sobrevolem el Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa , els boscos, les valls , els 
prats , els pobles pintorescs,  
Volem 365 dies l’any, ja que el microclima de la Garrotxa ens permet volar a cada estació 
de l’any.  
 
Sempre hem cregut que tothom ha de  poder gaudir d’aquesta activitat. Per això el 2008 
vam ser pioners  a l’Estat espanyol en oferir vols en globus adaptats, amb una cistella amb 
porta i seients hidràulics regulables en alçada,  
Les nostres instal·lacions estan situades dins el Parc Natural a peu del volcà Croscat i són 
100% accessibles. Tenim el nostre propi camp d’enlairament, la cafeteria, el restaurant i 
serveis. 
 
 
 
 
 
 

http://www.voldecoloms.cat/
mailto:info@voldecoloms.com
https://www.facebook.com/voldecoloms/
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Organigrama de l’organització. 
 
GENERAL  
 
 
 
 

 
 

 
 
Aquestes 7 persones que formen l’organització general de l’empresa són fixes . 
 
La Junta de socis de l’empresa està formada per 4 persones : Antoni Colom, Xevi Colom, 
Josep Colom, Lluís Colom  , una de les quals ocupa la direcció . 

 
Per la realització dels vols en globus l’organigrama és el següent:  
Equip  
 
Pilots 
L’empresa té 8 pilots actualment, 2 dels quals, són fixes a l’empresa i els altres 4 està 
contractat a temps parcial, segons demanda dels serveis que majoritàriament és en caps 
de setmana i temporada d’estiu .   

 
 
 

 
 
 

 
 

Ferriol Macias 
Montes 
Xarxes Socials i 
comunicació 
  

Adela Lázaro Segura 
Comptabilitat 
 

  

Antoni Colom 
Direcció  
Pilot de vol 

Antoni Colom  
 Pilot 

Xavier Port 
Pilot  

Pau Colom  
 Pilot 

Xevi Port 
Administració i 
manteniment 

Jaume Comalada 
Pilot 
  

Joaquim Roura 
Pilot  
  

Abraham Folquer 
Pilot 
  

Maria Roda Garcia 
Gestió de reserves i 
contacte telefònic amb 
el client 

Joana Jové Salvador 
Encarregada de cuina i 
restaurant 

Lucia Gamis Martinez 
Cambrera 

Pau Port Colom 
Pilot 
  

Josep Castanyer 
Pilot 
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Conductors- equip de rescat 
 
L’equip de rescat està format per 7 conductors contractats a temps parcial.  

 
 
 

 
 
 

Localització de l’organització. 
 
La seu de l’empresa és a Santa Pau, on tenim les oficines i les instal·lacions per realitzar 
l’activitat  
 
Nombre de països on opera l’organització 
 
A Espanya . De fet l’empresa només realitza vols en globus a la comarca de la Garrotxa , 
tot i que si que col·laborem amb altres empreses de serveis de Catalunya. 
 
Naturalesa de la propietat i forma jurídica. 
 
Societat Limitada 
 
Mercats on opera l’organització. 
 
 
El número aproximat de clients anuals l’any 2019 va ser de 4.536 
 
Majoritàriament de la província de Barcelona , tot i que també tenim clients de les altres 
províncies espanyoles , com Madrid , València , Païs Basc, Illes Balears,.... 
Pel que fa a clients estrangers, aquest 2019  hi ha hagut un augment considerable de 
clients procedents del sud de França i també d’Israel.  
Clients d’altres països, com Anglaterra, Països nòrdics, Benelux, Itàlia, Malta,  
També d’Amèrica del Nord, Amèrica del Sud  , Xina, Austràlia, Rússia, ..... 
 
En percentatges podríem dir que el 80 % són clients espanyols ( un 85% d’aquest de 
Catalunya) i el 20% restant d’altres països .  
 
 
 

Francesc 
Grabulosa 

Joaquim Roura 
  

Vidal 
Garcia 
Grabulosa 
 

Jordi Roura 
 

Pere Duran 

Joan Colom Pau Port 
Colom 
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Dimensions de l’organització  
 
El total de la facturació durant l’exercici 2019  és de 738.235,47 € aprox.  
 
El total de treballadors és de 21 , dels quals 7 estan a jornada completa, i la resta a 
jornada parcial. 

 
 
Canvis significatius produïts a l’organització durant el període cobert a la memòria (2015 
- 2019) 
 
De l’any 2015 a l’any 2019 ha estat un quadrienni d’activitat empresarial molt intensa. 
Hi ha hagut un augment substancial de clients durant el darrer any 2019.  
Però si  que s’ha continuat treballant en les tasques de comercialització de producte  amb 
la captació de nous clients (tant particulars com empreses i també AV, TTOO i DMC).   
Hem  creat producte nou i paquets turístics per diversificar mes la oferta que ja tenim i a 
partir d’aquest any 2020, dedicarem molts esforços en el mercat de l’empresa 
La promoció al mercat francès  ens ha reportat un augment de clients sobretot del sud de 
França. També hem tingut un augment de famílies  i de viatges d’incentiu d’empreses 
catalanes i francòfones.  
 
Els darrer any 2019 hem posat en funcionament la venta online dels vols en globus, així 
com els altres serveis afegits; restaurant, hotels, activitats, etc... 
Hem renovat pràcticament el 90% dels globus i alhora, tal com teníem  anotat en la 
memòria del 2015, hem fet l’adquisició d’un globus mes gran de 14 passatgers, per tal 
d’evitar que ens enlairem mes globus amb menys places i així evitar contaminació 
ambiental i sorolls 
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VECTOR ECONÒMIC 

 
2. ús dels recursos locals 

 
Compra de matèries primeres i productes produïts al territori / total de compres 
realitzades. 

 
Totes les compres que realitzem són amb empreses del territori al 100% . 
Els productes que fem servir pels esmorzars són en un 95% de productors locals: el pa,  
l’embotit, els fesols de Santa Pau, la ratafia, els iogurts de la Fageda, la coca de llardons. 
El cava és del Penedès, per tant producte de proximitat. 
Els productes que tenim a la botiga , tots són comprats  a empreses locals. Imants de 
nevera artesans, fesols de Santa Pau , cerveses artesanes de la Garrotxa, ratafia Russet, 
xocolata Glucky, llibres de la Garrotxa d’escriptors locals, bufs ,samarretes i barretines. 
Hem ampliat la nostra oferta de roba a la botiga, oferint dessuadores, comprades a 
proveïdors d’Olot  
 
Pel que fa  a les matèries primes  i serveis contractats dels globus , fer esment  que tant  
l’empresa subministradora del gas pels globus com l’empresa que fabrica els globus  i 
peces necessàries   són de l’àrea metropolita de Barcelona.  
Per a la realització de l’activitat , també requerim d’un servei de transport de 
desplaçaments dels passatgers. L’empresa contractada és de la comarca. 
 
El material d’oficina i la compra i manteniment d’equips informàtics així com els serveis 
contractats de publicitat, màrqueting i també traduccions són amb empreses i 
professionals de la comarca. 
En aquests anys, s’han incorporat a l’empresa el següent personal 
Adela Lázaro, responsable de comptabilitat 
Ferriol Macias Montes, àrea de xarxes socials i comunicació 
Maria Roda Garcia, àrea de reserves i comunicació amb el client 
Lucia Gamis Martinez servei de restaurant  
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Màrqueting responsable: 
 
Aquest darrer any 2019, tal i com fem esment en apartat anterior, hem millorat el web 
per tal de poder comercialitzar online 
  www.voldecoloms.cat amb informació més específica i nous paquets . 
Hem potenciat i donat a conèixer més l’empresa a través de les xarxes socials: twitter, 
facebook, instagram, incorporant el Sr, Ferriol Macias Montes, persona responsable 
d’aquest area  
Estem presents en  webs de turisme responsable ( www.responsibletravel.com, 
www.pantou.org). 
Destacar una  publicació al web  www.catalunyaexperience.fr 
 
http://www.catalunyaexperience.fr/actualites/voler-en-montgolfiere-au-dessus-de-la-
catalogne-une-experience-inoubliable 
 
Hem editat tríptics i díptics nous específics pels diferents tipus de vol, segons les fires i 
accions comercials que s’han dut a terme.  

 
Col·laborem amb entitats, associacions  del territori fent aportacions no dineràries ja que 
sempre regalem vols en globus. 
També participem en actes / fires o esdeveniments organitzades pel consistori de la 
capital i d’altres poblacions com Santa pau. 
 
Col·laborem amb Turisme Garrotxa, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona,  i 
l’Agència Catalana de Turisme quan s’organitzen fam-trips , blogtrips i press-trips a la 
Garrotxa. 

 
Com a empresa també organitzem site-inspections al territori amb agències de viatges , 
empreses MICE i DMC’s. 
 
Assistim a tallers, seminaris  fires , workshops i altres accions que es puguin dur a terme: 
Fira Fitur, Bexperience, workshop Buy Catalonia,Costa Brava Business Day, tallers de 
formació 360º organitzats pel Patronat de Turisme i el Convention Bureau, tallers i 
jornades de l’ACT,.... 
Estem presents en diferents webs d’activitats i experiències  com Viator, City Discovery, 
Get your guide,etc 

http://www.voldecoloms.cat/
http://www.responsibletravel.com/
http://www.pantou.org/
http://www.catalunyaexperience.fr/actualites/voler-en-montgolfiere-au-dessus-de-la-catalogne-une-experience-inoubliable
http://www.catalunyaexperience.fr/actualites/voler-en-montgolfiere-au-dessus-de-la-catalogne-une-experience-inoubliable


Participem activament a les reunions, taules de treball i altres que es proposen des de 
Turisme Garrotxa. 
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Nous productes o serveis oferts en el mercat i cooperació interempresarial   

 
Vol de Coloms forma part de l’Associació Turisme Garrotxa i som membres del SIP , el 
Servei d’innovació i Turisme de la mateixa associació. 
 
Som membres de:  
Patronat de Turisme Costa Brava Girona (del club Actiu Natura) 
Agència Catalana de Turisme ( turisme per a tothom ) 
 
Des de l’any 2013 estem adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible. 
Membres de TUREBE, el Club d’Ecoturisme a Espanya.  
 
En el camp de creació de nou producte o servei  vam decidir crear nou producte i paquets 
combinats per la demanda dels nostres clients.  
Vam crear el vol en globus en família  i el vol per empreses- el balloon competition. 
Hem continuat apostant per la creació de paquets de vol + allotjament ampliant l’oferta 
d’allotjaments. Per aquest motiu vam haver d’iniciar noves col·laboracions  
interempresarials amb empreses del sector hoteler, restauració i empreses d’activitats.....  
 
Tot i que Vol de Coloms té una àmplia oferta de producte i paquets turístics , aquests es 
comercialitzen a través de l’agència de viatges receptiva Nit i Vol (creada l’any 2006) , dels 
mateixos socis que Vol de Coloms. 
 
Hem de mencionar que des de fa molts anys tenim una estreta relació amb els 
allotjaments i restaurants de la comarca , així com amb altres empreses de serveis 
turístics.  
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VECTOR AMBIENTAL 
 
Vol de Coloms som una empresa respectuosa amb el medi ambient i proactius amb la 
preservació i conservació de l’entorn .  
Les instal·lacions estan situades dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
al peu del Volcà Croscat i l’espai està perfectament integrat a l’entorn, conservant 
l’estructura bàsica de l’antiga granja, evitant l’impacte visual i respectant la integració 
paisatgística.  
Al estar dins el Parc Natural tenim  un acord de col·laboració amb l’ens gestor del Parc i 
ens encarreguem del manteniment del camí que arriba fins la finca de Vol de Coloms. 
 
També som responsables del manteniment d’una de les faldes del Croscat.  
Tenim animals de pastura autòctons  (xais i ovelles)  que  mantenen neta  la muntanya de 
manera natural  . 
La llenya que talem del bosc serveix pel foc a terra del restaurant i la cafeteria. 
Els excrements dels animals serveixen d’adob així com el marro del cafè que l’utilitzem 
també com a adob per les plantes. 
 
Fem recollida d’aigües pluvials , que utilitzem per regar. Recollida selectiva de residus.  
  
L’espai del restaurant està fabricat amb doble vidre per tenir més llum natural i com a 
mesura per l’estalvi energètic. 
 
Contaminació acústica: 
 
Es van realitzar les pertinents proves de sonometria per la realització de l’activitat i 
complim els requisits establerts tant en horaris com en decibels. 
També es van fer proves als ventiladors elèctrics que serveixen per inflar les veles dels 
globus per tal de minimitzar el soroll acústic. 
L’any 2016 tenim previst canviar tots els cremadors dels globus, per uns de més eficients, 
que no fan tant soroll , contaminen menys i gasten menys. 
 
Contaminació lumínica 
 
L’activitat comença a primera hora del matí , per tant tot i tenir enllumenat exterior no 
l’hem d’utilitzar. Si que encenem els llums de l’entrada i el pàrquing exterior . 
Tant l’enllumenat exterior com interior ( cafeteria i restaurant) és de baix consum. 
El 2019 hem instal·lat llums de baix consum en el perímetre del camp de sortida  
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Gestió de residus 
Disposem de contenidors de reciclatge. 
No utilitzem productes d’un sol ús al restaurant. Les estovalles i tovallons utilitzats són de 
roba. 
Si que utilitzem tovallons reciclats de paper a la cafeteria. 
 
Consums energètics ( electricitat, aigua , gasoil, gas propà)  de Vol de Coloms. 

 
Electricitat  
El consum anual de l’any 2015 és de 22095 Kwh. Tenim una mitjana mensual de 1841,25 
Kwh. 
El consum anual de l’any 2014 és de 21237 kwh. Per tant tenim una mitja mensual de 
1769,75 KWh mensuals.   
L’import mensual va del 280,59 euros fins els 418,45 euros depenent dels mesos 
El consum anual de l’any 2013 és del 21361 KWh. La mitjana mensual és de 1780 Kwh. 
 
Aquesta despesa està comptabilitzada comptant el despatx, les instal·lacions exteriors  
( enllumenat) i també de l’espai on tenim la cafeteria ,els serveis i el restaurant, així com 
la vivenda d’un familiar. 
 
Aigua 
 
Aigua pel consum domèstic de la vivenda i consum del restaurant i serveis.  
El consum anual del 2015 és de 349 m3 
El consum anual del 2014  és de 270 m3. 
El consum  anual del 2013  és de 263 m3. m3. 

• Els banys disposen de cisternes de doble descàrrega i està previst comprar aixetes amb 
polsador automàtic. 

Gasoil: 
 
L’utilitzem per les furgonetes de l’empresa pel trasllat de passatgers . 
Any 2015 
Consum anual de 10039 litres aprox. Consum mensual mig de 837  litres. 
Any 2014 
Consum anual de 12.000 litres aproximadament. Consum mensual mig de 1000 litres   
 
Any 2013 
Consum anual de 10056 litres aprox. Consum mensual mig  de 838 litres.  
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Gas natural o propà: 
 
El gas emprat en les bombones  dels globus , per escalfar  el restaurant i per la cuina  ( ja 
que els focs són de gas) , el despatx i la casa on hi viu un familiar 
 
Any 2015: 
Consum ming mensual de 4323 kg . Unes 52 tones anuals. 

 
Any 2014  
Consum mig mensual de 3550 kg . unes 40 tones anuals 
 
Any 2013 
Consum mig mensual de 2616 kg. Unes 31 tones anuals  
 

• Està previst canviar els cremadors dels globus per uns de més eficients , menys 
sorollosos i de menys consum. 

 

• Està previst comprar una cistella de 14 passatgers per minimitzar la despesa tant de 
gas com de personal . Així evitem que hagi de sortir un globus més quant tenim pocs 
passatgers. 
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VECTOR SOCIAL  
 
 
Grups d’interès. 
 
Els principals grups d’interès  identificats de la nostra empresa són els clients ( en primer 
lloc els clients particulars, seguit de les Agències de viatge i de les empreses, així com 
també allotjaments .  
 

 
Per la valoració de la satisfacció dels grups d’interès , no tenim una enquesta pròpiament 
dita, però si que el nostre client té la opció d’escriure un comentari i fer una valoració del 
servei en els llibres de visita que posem a la seva disposició després de la realització de 
l’activitat.  
També ens arriben e-mails de clients que valoren positivament l’experiència  i altres  
donen la seva opinió al web Tripadvisor., i d’altres plataformes 
El feedback que rebem dels clients no queda reflectit per escrit. 

. 
 

 
Participem en el desenvolupament sociocultural de la comarca, fent  aportacions no 
dineràries ( regalem vols en globus , realitzem vols captius ) per festes, fires o 
esdeveniments.  
També col·laborem amb  aportacions econòmiques a la Fundació Joan XXIII i a  la Marató 
de TV3. 
Acord de  col·laboració comercial amb la Cooperativa La Fageda. Vol de Coloms va apostar 
per un globus amb publicitat de la Cooperativa i a canvi ens ofereixen iogurts pels nostres 
clients i sortegen vols en globus en alguna de les seves campanyes . 
 
 
El personal que treballa a Vol de Coloms, estem en contínua formació . Formacions 
externes , assistint a cursos, seminaris i tallers. 
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Objectius de millora  

 
Els nostres possibles objectius de millora son: 
 

− Possibilitat de instal·lar un carregador de de cotxes elèctrics per els clients de Vol de 
Coloms, i metres fan el vol i l’esmorzar, que puguin aprofitar aquesta oportunitat 

− Instal·lar un espai Cardioprotegit. Ens sembla, que es un espai que per la afluència 
de gent, i alhora està proper al itinerari no 1 del Parc, pot ser un servei interessant a 
tenir en compte  

− Estem pensant amb l’opció de una part de funcionament de la llum de l’empresa 
vagi amb plaques solars. Estem en una zona que per M2 disponibles de teulada i per 
hores de sol al dia, de ben segur que es ben viable aquesta opció  

− Mantenir l’acreditació amb la marca local Gestió Sostenible Garrotxa i Collsacabra. 

− Establir acord de col·laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística per 
posar en valor el català a l’empresa. 

− Sistema automàtic d’estalvi d’aigua a les aixetes dels serveis 
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Vol de Coloms- Crta. Del volcà Croscat, s/n- 17811 Santa Pau 

( Girona) 

Tel. 972 680255- E-mail: info@voldecoloms.com 

 

 

 


